
לאור שפוט פיתן שפוט גולן שפוט
שכם לכלא — 6 מכלא ולמחות לחזור ולמחות, לחזור קיצוניות גוררת קיצוניות

במדינה'

ארנון שפוט
דיבורים לא מעשים,

העם
ד >5 ל חמישה דמען א

 שגי 8מה — שי״ח חברי חמשת
 וחובש צנחנים ?ציני

 השבוע התכוננו — קרבי
 הושלכו לשם לכלא, ללפת
הקיצוני הימין איש על־ידי

עיתו לקוראי היטב ידוע חזן ויקטור
 ששמותיהם מאלה אחד הוא בישראל. נים

ל למיכתבים מתחת באורח־קבע בולטים
 דיעה עיקבי באופן מובעת בהם מערכת,

קיצונית. ימנית
 חזן ויקטור את מכיר יותר מצומצם הוג
 פוליטי גוף — ע״מ רשימת של כעסקן

 מכמה עתה והנמצא ימינה, בהתמדה הזז
החרות. לתנועת מימין אף בחינות

לסנ לגרום חזן ויקטור הצליח השבוע
 לסנסציה להפוך העומדת ארצית, סציה

בל-יתואר. נזק למדינה להביא עולמית,
 כ־ ממלא שהוא בתפקיד זאת עשה הוא

צבאי. שופט :שרוודמילואים
 של בעייתם בישראל. עונש־מוות

 תנועות עסקני שהם צבאיים״, ״שופטים
 והמשתמשים האזרחיים, בחייהם פוליטיות

 פוליטיות סנסציות ליצור כדי השופט בכס
חדשה. אינה דיעותיהם, ברוח

ה דומה סנסציה יצר כבר חזן, לפני
 ארץ- תנועת איש בן־ציון, יהושע בנקאי
לאחרו באה שמישסחתו השלמה, ישראל

 ד״ר של מישפחתו עם בברית־נשואין נה
 מלכות- חסיד (״שייב״), אלדד ישראל
הפרת. עד הנילוס מן ישראל

מחב באירגון חבר ערבי, צעיר בשופטו
ה התובע מסיכומי בן־ציון התעלם לים,

 מאסר־ הנאשם על להטיל שדרש צבאי,
עונש־מוות. עליו הטיל בן־ציון עולם.

 הוא הנועזים: לשורת חזן הצטרף עתה
 קבוצת חברי צעירים, חמישה על הטיל

 — לנפש ל״י 3,000 של קנסות שי״ח,
תמורתן. בפועל מאסר שנת חצי או

 לכפר יצאו הם החמישה: נגד האישום
 עם הזדהות להביע כדי שכם, ליד עקרבה,

ש במעשה רוססו, ששדותיהם התושבים
 שבהם כרוזים להם ולחלק כ״חריג״, הוגדר
המעשה. על צער הביעו

 עצמם העונשים מהמקרר. הפתעה
תק להם שאין מפני גם — חריגים היו

המיוחד: ריקעם בגלל וגם דים,
 להיפגש כלל הצליחו לא שי״ח אנשי #

ה את להם חילקו לא עקרבה, תושבי עם
ה לפני ק״מ שמונה נעצרו הם כרוזים.

 ברגל, בדרכם להמשיך ניסו כאשר כפר.
המפגינים. מאה מבין 80כ־ נעצרו

 מוקפא, העניין היה חודשים שלושה !•
מ נגדם האישום נשלף שי״ח, לדברי
 הריגול, רשת פרשת גילוי לאחר המקרר
ב הציבורית שהאווירה היה נראה כאשר

 שלום לוחם כל נגד להפעיל מתאימה ארץ
ברזל. אגרוף

 ה־ הקלאסית בצורה התנהל המשפט •
הנאש רצו כאשר צבאי. מבית־דין מצופה

 עדים להזמין מקלות, לנסיבות לטעון מים
 ולהפקעת עצמו, לריסוס האחראים כמו —

 — ואחרים שילוח, ממכון מומחים האדמות,
וחלק. חד עליהם, השופט זאת אסר

 אפילו עשו לא שי״ח אנשי ? הסתה
 הליגה איש כהנא, מאיר הרב שעשה מה

 כרו־ שיגר בחברון, הפגנות שערך להגנה,
השטחים. חושבי לערבים זי-הסתה
 כה עד כהנא הועמד לא זאת, למרות

מפעולתו. הסתייגה שהכנסת למרוח — לדין
 ב־ למעשה־הריסוס האחראים מן איש גם

 ה־ המעשה בשל לדין הועמד לא עקרבה
 וכונה הממשלה על־ידי שגונה ״חריג״,
כ״וואנדאליזם.״ עצמו שר-הביטחון על־ידי

 רצה, שחזן יתכן עולמית. סערה
 להבא להרתיע הדראקוני, בפסק-דינו

 לחזון המתנגדים ממחנדדהשלום, מפגינים
הפוכה. תוצאה יצר הוא אך השלמה. א״י

 אישים קמו פסק־הדין, היוודע עם מייד
ל שהוקם ציבורי ועד לפעולה. והתגייסו

לבי לציבור בקריאה יצא הנאשמים עזרת
 שיגר אבנרי אורי ח״כ פסק-הדין. טול

 הגדה, מפקד ורדי, רפאל לתת-אלוף מיברק
 נתקבלו נוספים מיברקים דומה. בדרישה

מתפת עתה ושר-הביטהון. הרמטכ״ל אצל
 מיבר- לשיגור שתביא עולמית, פעולה חת
אחרות. מארצות דומים קים

 גדולה ציבורית פעולה החלה בו־זמנית
 השבועון הנאשמים. להגנת כספים לאיסוף

 נובל רב-התפוצה, האינטלקטואלי הפאריסאי
ציבו להתרמה קריאה פירסם אובסרואטר,

האחרת״. ״ישראל אנשי להגנת רית
בא הולד  הנאשמים חמשת הזמן. ו

 לבית-הסוהר, ללכת השבוע התכוננו עצמם
 להם היה לא ברירה. להם היתד! שלא מפני

 חמישה אלה היו הקנסות. לתשלום הכסף
שונים: ועבר רקע בעלי צעירים
גן- קיבוץ חבר הוא )29( גולן יובל

 ואב אמריקאית למתנדבת נשוי שמואל,
 וצייר, רפתן הוא בקיבוץ שלוש. בן לבן

בצנחנים. סגן — במילואים
הפוליט שדיעותיו לאחר היה. כלומר,

 הועבר מדי, פומבית לתשומת־לב זכו יות
ב שירחתי עדיין עכשיו, ״עד מיחידתו:

 הולך ״אך השבוע. אמר הכבושים,״ שטחים
 נראה עוד. לכך מוכן אהיה שלא הזמן ובא
 להיות תמשיך ומה שי״ח, תחליט מה

הממשלה.״ מדיניות
 שם השטחים, נושא עולה כאשר ללקק.

השט תושבי של במקומם מיד יובל עצמו
 מרגיש, הוא היה כיצד לעצמו מדמיין חים,
 מצווה במישקו, מופיע ערבי קצין היה לוא

 הוא היה כיצד הרפת. את להרוס עליו
 בעל לכל ללקק נאלץ היה לוא מרגיש,
 ״אם רשיון־עבודה. לקבל כדי סמכות,

 מצטרף ודאי הייתי השני, בצד כיום הייתי
ה כל עם — השחור ספטמבר לאירגון
 שדרכם ידיעתי כל ועם נגדם׳ שלי ביקורת

 קיצונית, מציאות של במצב חסרת־סיכוי.
כורחך.״ בעל לקיצוני נהפך אתה

ש ״ייתכן מהכלא: חושש אינו גולן
 הכסף לי היד. לוא גם לשבת הולך הייתי

 עכשיו ״עד הוא. אומר הקנס,״ לתשלום
מא אדם אלא מיקצועי, מהפכן הייתי לא

ה אחר. אהיה בכלא, שנה חצי אחרי מין.
 לא כזה דבר בכלא. גם יימשך שלנו מאבק
צודק.״ עניין למען מלפעול אותי ירתיע

 ארנון אריה לא. ציכורים, מעשים
 את המסיים ,26 בן ירושלמי רווק הוא

 באוניברסיטה בכלכלה שלו המ.א. לימודי
כאסיס במקביל עובד בירושלים, העברית

 הסדיר שירותו את לכלכלה. בחוג טנט
מוצנח. בנח״ל כסגן סיים
מיוח בשמחה לכלא הולך אינו הוא גם
 לעמוד בהחלט נכון הוא גם אולם דת•

 והרצאות שמאמרים חושב ״אינני בכך:
 בשי״ח הפעיל הכלכלן, הסביר מספיקים,״

 לעקרבה ״הליכתנו שנים. שלוש מזה
 להחדרת יותר, ממשי צעד לדעתי היתד.

הישרא הישראלים. של לראשיהם הבעייה
 מדינת של שהאינטרס מבינים אינם לים

העו עם שלום לידי להגיע הוא ישראל
צבאית.״ לעליונות ולא הערבי, לם

 ),21(מיכאלי, איתן גם חברתי. נידוי
ש אפיקים, קיבוץ לבת הנשוי ירושלמי
 סטודנט הינו לשי״ח, בעקבותיו הצטרפה
מ דחייה קיבל הוא והיסטוריה). (כלכלה
 יגויים רפואיות, מסיבות סדיר שירות
מהכלא. שייצא אחרי כנראה

 הוא גם אך — לשבת שש אינו הוא גם
 על ״כשנטלתי במיוחד. מכך חושש אינו

 הנוכחית, הפוליטית הפעילות את עצמי
להוביל.״ יכול זה מה לקראת ידעתי

 רק — לדיעותיו מתנגדים אינם הוריו
 מפחדים ״הם :שי״ח של הפעולה לשיטות

 החוק.״ עם יסתבך שלא שלהם, הילד על
 שיעורים אצלו שקיבלו מהתלמידים, חלק

המשפט. שהתפוצץ לאחר נעלמו פרטיים,
 סטודנט רווק, )25( לאור איציק כואב.

 בצד,״ל, לשמאלני הפך ותיאטרון, לספרות
 ראה כאשר סיני, בנח״ל שירותו בעת
 רק מאדמותיהם. ערבים מגרשים כיצד
המפורסם 6 מכלא השתחרר חודשיים לפני

מיבאדי שפוט
חברתי נידוי

 במילואים לשרת שסירב לאחר לשימצה,
 ולשבת לחזור שש אינו הוא גם בשטחים.

 קדוש לא ״אני מכך: נרתע אינו אך —
 מוכן הייתי — כסף לנו היה ואם מעונה,

הוא. מסביר לשבת,״ לא גם
 לו כואב החברתי, למישור הרגיש כאיש
הת מאז אותו, מחרימים מחבריו שרבים
ה חוסר אותי ״מפחיד דיעותיו. פרסמו

 היום,״ הישראלית החברה של סובלנות
אומר. הוא

 הוא )23( כיתן יוסי ולמחות. לחזור
באוניבר לפילוסופיה סטודנט יוצא־קיבוץ,

 הוא גם בצנחנים. וחובש תל־אביב סיטת
ל הצבאי׳ מהכלא לאחרונה רק השתחרר

ב לשרת מצפון, מטעמי שסירב, אחר
 ״לא ערבית: אוכלוסיה בריכוזי מילואים
 הוא הירוק,״ לקו מעבר לשרת סירבתי
 יוסי נשלחתי.״ לשם בעזה, ״אלא מסביר,

 נידוהו, לא דווקא הישנים שחבריו לכך זכה
הפוליטית. עמדתו שהתפרסמה לאחר

ל מישהו היד. יכול כיצד רואה ״אינני
 שיהיה, ככל דראקוני הזה, שהעונש חשוב
 אומר בדרכנו,״ מלהמשיך אותנו ירתיע

 על למהות צורך שוב מחר יהיה ״אם הוא.
ונמחה.״ נחזור — ועוול נישול

 ביום ומחו. חזרו הם הפלדה. אגרוף
 במסע- שי״ח חברי פתחו האחרון השישי
המשט בתל-אביב. דיזנגוף ברחוב התרמה

 כל מדאיגה שהיתר. בזריזות, הופיעה רה
כלפי מופנית היתד. לוא בעיר, ואנס פורץ
 על תיקים פתחה המסע, את פירקה הם,

מהמתרימים. שניים נגד סדר הפרת
 הבהיל לא המימסד של הפלדה אגרוף

 הם השבוע הרביעי ביום הפעילים. את
ה אל בירושלים, תהלוכת־מחאה תיכננו
חברי חמשת את ללוות יצאו וממנה כנסת,

 לחזור עמדו אחר, הכלא. אל לשכם, הם
 ערב שייקרא באוניברסיטה, התרמה לערב

אלף. 15ה־

1855 הזה העולם14


